
 

 הקללה הסורית: ההישרדות של אסד עלתה בחורבן המדינה 

בשעה שרודני העולם הערבי הוכו בזה אחר    -ומנהיגי המערב    מורדים, ג'יהאדיסטים  –הוא הביס את אויביו  

זה, אבל מארמונו בדמשק הוא משקיף היום על ארץ שבורה ומפוצלת, שמעצמות זרות עושות בה כרצונן.  

 עשור לפרוץ מלחמת האזרחים הסורית, האם בשאר אל־אסד מתחרט על מה שעשה כדי לשרוד?

 

  (21/03/2021) ח׳ בניסן ה׳תשפ״א / אסף גבור    מאת

 

 ]...[ 

: "ברגע שאסד התפרק מהנשק הכימי,  המכון למחקרי ביטחון לאומי, סגן ראש  איתי ברוןתא"ל במיל'  

ת, כי רצו שהוא  לכל הצדדים היה אינטרס ששלטונו יימשך. הדחתו בפעולה מהחוץ הפכה לבלתי רלוונטי

 "יממש את העסקה. זאת הייתה גם דריסת הרגל הראשונה של הרוסים בסוריה

 ]...[ 

החלו לזרום לכלי התקשורת הבינלאומיים תמונות נוראיות מסוריה: בתי חולים דיווחו על פצועים    2013ב־

רחים הסובלים  בעלי תסמינים המעידים על חשיפה לנשק כימי. בקונגרס האמריקני הוצגו סרטונים של אז

קבע כי המידע שמפיצים המורדים נכון:   ברוןמקשיי נשימה, מפרכוסים ומהפרשת נזלת ורוק. תא"ל במיל' 

הזהיר שנשק שכזה עלול ליפול לידי    ברוןהמודיעין הישראלי אישר שאסד משתמש בגז סארין נגד אזרחים. 

כוחות אסלאמיים קיצוניים. נשיא ארה"ב ברק אובמה הזהיר את אסד: אם תשתמש בנשק כימי, ארה"ב  

 תתקוף.

 2013. "במתקפה בע'וטה באוגוסט  ברון", אומר  2012"עקבנו אחרי השימוש של אסד בנשק כימי מסוף  

אובמ של  האדום  הקו  את  חוצה  שהוא  ברור  היה  כפי  כבר  צבאית,  להגיב  ביקשו  המערב  מנהיגי  ה". 

שהתחייבו, אבל התקשו ליישם את כוונתם זו. ממשלת בריטניה לא הצליחה לשכנע את הפרלמנט בלונדון  

שיש להתערב; נשיא ארה"ב ביקש להביא את התקיפה לאישור הקונגרס, וקיבל אישור לכך, אבל העיכוב  

מועצת   באמצעות  להתערב  לרוסיה  אפשר  אסד הניכר  שלפיו  הסדר  יזמו  "הרוסים  האו"ם.  של  הביטחון 

. "פקחי האו"ם נכנסו לסוריה, ואסד אפשר להם לבקר  ברוןיתפרק מרצון מארסנל הנשק הכימי", אומר  

באתרים ששימשו לאחסון נשק כימי. מצאו שם יותר מאלף טונות של חומרי לחימה כימיים, ואלפי פצצות  

המהלך הזה היה נקודת מפנה במלחמה בסוריה, שהביאה דווקא    וטילים שאפשר לחמשם בחומרים כאלה. 

להישרדותו של אסד. ברגע שהוא התפרק מהנשק הכימי, לכל הצדדים היה אינטרס ששלטונו יימשך. הדחתו 

הרגל   דריסת  גם  הייתה  זאת  העסקה.  את  יממש  שהוא  רצו  כי  רלוונטית,  לבלתי  הפכה  מהחוץ  בפעולה 

 הראשונה של הרוסים בסוריה". 

 ... 
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